Sonična električna
zobna ščetka – preizkus
FlexCare Platinum
3 načini, 3 intenzivnosti
2 glavi ščetke
S senzorjem pritiska
UV-čistilnik za glave ščetke

HX9142/32

Tehnike so res lahko drugačne, rezultati pa so
enaki
Prvo ščetkanje s tehnologijo za prilagodljivo čiščenje
Tehnologija za prilagodljivo čiščenje vključuje dve osnovni komponenti –
inovativno glavo ščetke AdaptiveClean in intuitivni senzor pritiska. Obe funkciji
pacientom omogočata boljše ščetkanje.
Zagotavlja vrhunsko čistočo
Glava ščetke AdaptiveClean
Prilagodljivo ščetkanje
Patentirana tehnologija zobne ščetke Sonicare
Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe
Intuitivni senzor pritiska
Omogoča ščetkanje po meri
Novi način Deep Clean: učinkovito očistite zahtevna mesta
Zasnova po vaši meri
Glava ščetke InterCare
Dokazano izboljšuje zdravje ust
UV-čistilnik
Pametni časovnik
Quadpacer

Sonična električna zobna ščetka – preizkus
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Značilnosti
Glava ščetke AdaptiveClean

Raziskave v ZDA kažejo, da je 7 od 10 oseb, ki
so zobe ščetkali premočno, zaradi senzorja
pritiska zobno ščetko začelo uporabljati
nežneje.

UV-čistilnik

Način Deep Clean

Mehke in prilagodljive gumijaste stranice
ščetinam omogočajo, da se prilagajajo
edinstveni obliki zob in dlesni za do 4-krat
boljši stik s površino*. • Prilagodljiva glava
ščetke ščetinam omogoča, da se nežno
prilagajajo dlesni in vpijajo prekomerni pritisk
pri ščetkanju. • Napredno gibanje zagotavlja
edinstven občutek v ustih in učinkovito čiščenje
od dlesni in na težje dostopnih
mestih*. • Dokazano odstrani 10-krat več
zobnih oblog kot ročna zobna ščetka na težje
dostopnih mestih*.

Odstrani do 99 % bakterij in virusov*. Lahko je
na voljo v posameznih enotah kot dodatna
oprema.
Pametni časovnik
Naš novi način Deep Clean zagotavlja izjemno
učinkovito čiščenje težko dostopnih mest.
Edinstveno gibanje glave ščetke v tem načinu
in triminutno ščetkanje sta idealna izbira, ko se
želite posebej posvetiti zahtevnim mestom.
Ščetkanje po meri

Glava ščetke InterCare
Dvominutni časovnik zagotavlja čas ščetkanja,
ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki.
Quadpacer

Izredno dolge ščetine dosežejo globlje v
medzobni prostor in pomagajo odstraniti
bistveno več zobnih oblog*. Idealno za
paciente s krvavečimi dlesnimi ali večjim
tveganjem za vnetje dlesni.

Tri nastavitve intenzivnosti in trije načini
čiščenja omogočajo popolnoma udobno in
učinkovito prilagojeno čiščenje, ki spodbuja
boljšo higieno. Način Deep Clean zagotavlja
izjemno učinkovito čiščenje na težje dostopnih
mestih. Idealen je za paciente, ki se morajo
bolj posvetiti zahtevnim mestom.

30-sekundni intervalni časovnik spodbuja
temeljito čiščenje vsakega dela ust.

Intuitivni senzor pritiska
Sonična tehnologija

Če pri ščetkanju pritiskate premočno, vas ročaj
na to opozori z nežnim vibriranjem, kar vas
spodbuja, da uporabite pravilno tehniko.

Tekočino usmerja med zobe in ob dlesni za
učinkovito in nežno čiščenje.
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Speciﬁkacije
Načini
Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
Bela: Odstranjuje površinske madeže
Deep Clean: Za poživljajoče globoko čiščenje
3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja
Priloženi predmeti
Ročaji: 1 FlexCare Platinum
Glave ščetke: 1 AdaptiveClean, 1 standardna
InterCare
Polnilnik: 1
Potovalna torbica: 1
UV-čistilnik: 1
Zasnova in izdelava
Barva: Platinasto siva
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Učinkovitost čiščenja
Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto
Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih
oblog*
Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih
izboljša zdravje dlesni
Prispeva k bolj belim zobem: Pomaga naravno
odstranjevati madeže
Časovnik: SmarTimer in Quadpacer
Senzor pritiska: Z vibriranjem ročaja opozarja
uporabnika
Enostavna uporaba
Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive
glave ščetke
Čas ščetkanja: Do 3 tedne**
Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Zaslon: Osvetljen zaslon
Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3
tedne**
Vrsta baterije: Litij-ionska
Napajanje
Napetost: 110–220 V
Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija
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Kot glava ščetke DiamondClean
Kot ročna zobna ščetka
Podatki so na voljo
Po enkratni uporabi vsake zobne ščetke v primerjavi z
Oral-B 3000/6000 CrossAction
* ** pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno

